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V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp kiểm soát, phòng
chống bệnh cúm gia cầm

Kính gửi:
- Ban quản lý chợ Kim Tân, Gốc Mít;
- Các ông(bà) tổ trưởng tổ dân phố.
Thực hiện Văn bản số 498/UBND-KT, ngày 06/5/2022 của UBND thành
phố Lào Cai về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát,
phòng chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thành phố
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai, trên địa bàn
tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay chưa xuất hiện ổ dịch Cúm gia cầm, nhưng kết
quả giám sát chủ động Cúm gia cầm từ đầu năm tại các chợ trên địa bàn thành
phố phát hiện 06 mẫu dương tính với vi rút Cúm gia cầm (03 mẫu Cúm
A/H5N6; 03 mẫu Cúm A/H5N1 tại các chợ Cốc Lếu, Nguyễn Du và Kim Tân).
Để chủ động phòng, chống dịch Cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch
UBND phường Kim Tân chỉ đạo như sau:
1. Ban quản lý chợ Kim Tân, Gốc Mít
- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh mua gia cầm có nguồn gốc
xuất xứ rõ ràng, giết mổ gia cầm đúng quy định, thu gom chất thải và phun
thuốc khử trùng khu vực buôn bán gia cầm sống, gia cầm thịt, khu vực giết mổ
và các vật dụng liên quan sau mỗi buổi chợ.
- Hàng tuần thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực
chợ buôn bán, khu vực tập kết, thu gom, giết mổ gia cầm và khu vực xung
quanh.
2. Các tổ dân phố
- Tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm, chú trọng kiểm tra
giám sát khi có gia cầm ốm, chết bất thường phải báo cáo UBND phường để
triển khai lấy mẫu xét nghiệm xác định mầm bệnh, xử lý kịp thời các ổ dịch
Cúm trên đàn gia cầm, không để lây lan ra diện rộng.
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng kỳ I/2022 trên đàn gia súc, gia cầm thực
hiện tiêm phòng triệt để vắc xin Cúm gia cầm; rà soát tiêm phòng bổ sung vắc
xin Cúm gia cầm cho những đàn gia cầm mới nhập vào địa bàn, mới đến tuổi
tiêm phòng, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin đạt trên 80% tổng đàn gia cầm trong diện
tiêm phòng. Không để tình trạng dịch Cúm gia cầm xảy ra trên đàn gia cầm chưa
được tiêm phòng.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng
cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi đảm bảo vệ sinh phòng
bệnh; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm
bệnh.
- Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia cầm
có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ
quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không
buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác gia cầm,
chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh theo quy định; hằng ngày vệ sinh, sát trùng
bằng hóa chất, vôi bột tại khu vực nuôi gia cầm.
UBND phường Kim Tân yêu cầu Ban quản lý chợ Kim Tân, Gốc Mít, các
tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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- Như trên;
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